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23. DOPISNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 16. 4. 2020 – Vlada RS je na svoji 23. dopisni sprejela Sklep o izpolnitvi 
celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 
2019 in podprla Predlog uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi 
Uredbe (EU) št. 223/2014 glede uvedbe posebnih ukrepov za odziv na krizo COVID-
19. Prav tako pa se je Vlada RS seznanila z Informacijo o izvajanju aktivnosti, 
predvidenih v Resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 za leto 
2019 (ReNSP 15-25) in sprejela odgovor na pobudo državnega svetnika glede 
aktivnosti za nadaljevanje obrambe proti toči v letu 2020, ki jih izvaja Republika 
Slovenija. 
 
Sklep o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za 
koledarsko leto 2019 
V skladu z Uredbo o odpadnih nagrobnih svečah morajo proizvajalci sveč za vse odpadne 
nagrobne sveče, ki nastajajo v Sloveniji, na svoje stroške zagotoviti njihovo zbiranje od 
izvajalcev javne službe zbiranja in upravljavcev pokopališč ter za vse zbrane odpadne 
nagrobne sveče na svoje stroške zagotoviti predelavo.  
 
Proizvajalec sveč mora v posameznem obdobju te obveznost izpolniti v deležu, ki je enak 
masnemu deležu vseh njegovih nagrobnih sveč, danih v promet v Sloveniji, glede na vse 
nagrobne sveče, ki so bile dane v promet v Sloveniji v posameznem obdobju. Proizvajalci 
sveč lahko navedene obveznosti izpolnjujejo samostojno ali skupaj z drugimi proizvajalci, 
in sicer  tako da pristopijo k izvajanju skupnega načrta ali načrtov ravnanja z odpadnimi 
nagrobnimi svečami, s katerim nosilec skupnega načrta v njihovem imenu zagotavlja 
njihove obveznosti  (zbiranje in obdelavo odpadnih nagrobnih sveč).  V Sloveniji delujejo 
štirje nosilci skupnega načrta za ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami ( PRONS, d. o. 
o., INTERSEROH d. o. o.,  SVEKO d. o. o., in ZEOS, d. o. o.). Deleže odpadnih nagrobnih 
sveč za nosilce skupnega načrta za posamezno leto določi vlada s sklepom, ki se objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije, in sicer: 

• do 30. junija tekočega koledarskega leta deleže prevzemanja odpadnih nagrobnih 
sveč v tekočem letu in do 30. junija prihodnjega leta, 

• do 31. marca prihodnjega koledarskega leta deleže izpolnitve celoletne obveznosti 
ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za preteklo koledarsko leto. 

 
Deleži se izračunajo na podlagi podatkov o količini nagrobnih sveč, danih v promet v RS, 
pridobljenih iz evidence, ki se vodi v skladu s predpisom, ki ureja okoljsko dajatev za 
onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže.   
 
Podpora predlogu sprememb Uredbe (EU) glede uvedbe posebnih ukrepov za odziv 
na krizo COVID-19 
Vlada Republike Slovenije je podprla Predlog uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta o 
spremembi Uredbe (EU) št. 223/2014 glede uvedbe posebnih ukrepov za odziv na krizo 
COVID-19. Države članice EU iz sklada FEAD (Sklad za evropsko pomoč najbolj 
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ogroženim) zagotavljajo pakete s hrano najbolj ogroženim, večinoma preko partnerskih 
organizacij (v Sloveniji preko Rdečega križa in Karitas). Ta naloga je v času krize še bolj 
pomembna, potrebno pa je zagotoviti ustrezno zaščito za izvajalce in prejemnike. 
Evropska komisija se je 2. 4. 2020 s predlogom spremembe Uredbe o Skladu za evropsko 
pomoč najbolj ogroženim odzvala na nastale okoliščine zaradi epidemije koronavirusa. 
Sprememba uredbe FEAD je namenjena zmanjševanju upravnih bremen za države z 
izvajanjem, prav tako spodbuja dodatno zaščito izvajalcev ukrepov (stroški zaščitne 
opreme za izvajalce so upravičeni stroški) in prejemnikov pomoči (uvaja se možnost 
uporabe elektronskih vavčerjev za nakup hrane). 
 
Vlada Republike Slovenije v celoti podpira predlog sprememb uredbe prav tako pozdravlja 
vse poenostavitve administrativnih postopkov, še zlasti zamik roka za oddajo letnega 
poročila o izvajanju v letu 2019 ter možnost 100% sofinanciranja stroškov v naslednjem 
obračunskem obdobju, kot tudi predlog, da se obdobje upravičenosti stroškov, povezanih z 
ukrepi v zvezi s COVID-19, prične s 1. februarjem 2020.  
 
Kot ustrezen ukrep za odziv na COVID-19 zelo podpira možnost nakupa zaščitne opreme 
in omogočitev posrednega razdeljevanja hrane najbolj ogroženim z uvedbo elektronskih 
vavčerjev. Sloveniji sicer dodeljena sredstva ne zadostujejo za nakup zaščitne opreme in 
uvedbo elektronskih vavčerjev, saj se sooča s povečanimi potrebami po pomoči v hrani s 
strani najbolj ogroženih, ki jih je epidemija COVID-19 še bolj prizadela, ter dodatnimi 
stroški partnerskih organizacij, ki so morale prilagoditi način razdeljevanje hrane vsem 
zahtevam in smernicam za zaščito pred COVID-19, zato bo Slovenija preostala sredstva 
namenila za nakup hrane in stroške razdeljevanja hrane.  
 
Izbruh COVID-19 je partnerskim organizacijam zelo otežil razdeljevanje hrane, zato 
Slovenija podpira predloge za poenostavitve v primeru zamud pri razdeljevanju pomoči.  
 
Zaradi povečanih potreb po pomoči v hrani najbolj ogroženih, ki jih je epidemija COVID-19 
zelo prizadela, bi Slovenija lahko v okviru sklada FEAD uporabila tudi dodatna sredstva, 
če bi to bilo možno v okviru evropskega in slovenskega proračuna.     
 
Informacija o izvajanju  aktivnosti, predvidenih v Resoluciji o nacionalnem 
stanovanjskem programu 2015-2025 
Na področju stanovanjske problematike mladih sta se v letu 2019  izvajala dva pilotna 
projekta, in sicer Najem za mlade in projekt Skupnost za mlade Gerbičeva.  Oba izvaja 
Stanovanjski sklad RS (SSRS) in sta predvidena v akcijskem načrtu ReNSP 15-25. 
 
V drugi polovici leta 2019 se je zaključil pilotni projekt podpore in pomoči družinam, ki so 
bile prisilno izseljene; izvajal se je od leta 2016. V okviru projekta se je nudila brezplačna 
uporaba enajstih stanovanj, ki jih je zagotovil  SSRS. Projekt se je  izvajal v sklopu 
aktivnosti pomoči najšibkejšim, pod vodstvom Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti in v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, 
Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, Skupnostjo centrov za socialno delo in 
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humanitarnih organizacij: Rdeči križ Slovenije, Slovenske Karitas in Zveza prijateljev 
mladine. 
 
SSRS, kot glavni izvajalec stanovanjske politike po resoluciji, je v letu 2019 z namenom 
zagotavljanja javnih najemnih stanovanj izvajal vrsto aktivnosti: 

• sklenitev Okvirnega sporazuma o posojilu z Razvojno banko Sveta Evrope (CEB) v 
znesku 50 milijonov evrov. Z njimi in z lastnimi finančnimi viri bo SSRS zgradil 800 
novih stanovanjskih enot in s tem zmanjšal vrzel pri dostopu do najemnih stanovanj 
gospodinjstvom v Ljubljani in Mariboru. Prednost za najem stanovanj bodo imele 
socialno-ekonomsko ranljive skupine, kot so mlade družine, starejše osebe in mladi 
do 29. leta, 

• sklad je od DUTB odkupil tudi tri sklope stavbnih zemljišč, na katerih je predvidenih 
skupno 589 stanovanj in 90 vrstnih hiš. Sredstva v višini 12.279.450,50 evrov za 
nakup je prispeval ustanovitelj Sklada v obliki povečanja namenskega premoženja / 
kapitala Sklada, 

• sklad je povečeval število svojega fonda stanovanj za najem z odkupi po 
vsakokratnem Javnem pozivu za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj - 
skladno z določili javnega poziva so bile sklenjene pogodbe za pridobitev 140 
stanovanj na lokacijah v Slovenj Gradcu, Mozirju, Lenartu, Radencih in Kočevju, 

• sklad je razvijal tudi projekte na lastnih zemljiščih: projekt Novo Pobrežje, Maribor 
(437 stanovanj od tega 60 oskrbovanih stanovanj); projekt Dolgi most (40 
stanovanj), Ljubljana; projekt Ob Savi, Kranj (242 stanovanj od tega 28 oskrbovanih 
stanovanj); projekt TVD Partizan, Jesenice (43 stanovanj).  

 
Odgovor na pobudo državnega svetnika glede aktivnosti za nadaljevanje obrambe 
proti toči v letu 2020 
Vlada odgovarja, da je že v mesecu februarju pristopila k postopku priprave Sklepa glede 
izvajanja letalske obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov na območju 
severovzhodne Slovenije v letih 2020 in 2021. Gradivo za sprejem predloga sklepa je bilo 
poslano v mnenje združenjem občin in v medresorsko obravnavo marca 2020.  
 
Ker se je z letom 2019 izteklo obdobje veljavnosti sklepa vlade, na podlagi katerega je bilo 
mogoče izvajanje ukrepa v letih 2018 in 2019, se je pristopilo k pripravi predloga gradiva 
za sprejem sklepa vlade o izvajanju obrambe pred točo na območju severovzhodne 
Slovenije v letih 2020 in 2021. 
 
Predlog gradiva je pripravljen na način, da izpostavi ključne razloge za pomanjkljivo 
materialnopravno ureditev področja, izpostavi jasno strokovno stališče meteorološke 
stroke, nakazuje na problem vnosa tujerodne kemikalije, poda kratek pregled izvajanja 
obrambe pred točo v Sloveniji, ukrepe kmetijske politike glede obrambe pred točo, 
povzame poročilo o izvajanju letalske obrambe pred točo v zadnjih dveh letih in vključi 
predloge in razloge nadaljnjih aktivnosti. 
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Najboljši obrambi pred posledicami toče sta zaščitna mreža in zavarovanje kmetijskih 
pridelkov pred točo, vendar je zaščitne mreže mogoče uporabiti le v trajnih nasadih, 
predvsem sadovnjakih. Večji del na novo posajenih sadovnjakov že vključuje tudi 
postavitev mreže. Kmetijske pridelke je mogoče zavarovati pred posledicami škode zaradi 
toče in pridobiti nepovratna sredstva za sofinanciranje zavarovalne premije. 
 
Delež podpore za sofinanciranje zavarovanja in obseg razpoložljivih sredstev se je v 
zadnjih letih, po letih zniževanja, postopno dvignil in z letom 2019 za zavarovanje 
rastlinske proizvodnje znaša 50 odstotkov obračunane zavarovalne premije.  
 
Gradivo vključuje predlog, da se proračunska sredstva Slovenije namenijo za 
sofinanciranje aktivnosti v deležu do 35 % vrednosti projekta obrambe pred točo le, če bo 
izkazan tudi zadosten interes lokalnih skupnosti.  
 
Izvajalec posipanja točonosnih oblakov bo izbran v postopku oddaje javnega naročila v 
skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje. Izvajalec mora po končani sezoni posredovati 
poročilo o vrstah, sestavi in količinah uporabljenih kemikalij, ki bo služilo za minimalno 
možno spremljanje morebitnih stranskih učinkov teh aktivnosti in po potrebi obvladovanje 
tveganja za zdravje ljudi in okolje.  
 
 

* * * 


